Bestyrelsens beretning for Hobro Bridgeklub
2012-13
2012-13 var det første år med en officiel fælles bestyrelse for hele klubben, Mandagsklubben,
Seniorbridge Onsdag og Torsdagsklubben.
Det har selvfølgelig betydet lidt nye arbejdsområder og metoder og dermed også nye udfordringer.
Der skulle findes fælles fodslag, og det kræver oftest lidt tilpasning, men vi kom igennem året.
Der har været 2 udskiftninger i bestyrelsen i løbet af året. Begge af personlige årsager.
Vi har haft medlemmer sendt på kursus i Bridgecentral og Bridgemate, og dette - kombineret med
intern uddannelse - gør at vi efterhånden har fået flere personer, der kan betjene elektronikken.
Ved sæsonstart var der til det sidste spænding om antallet af borde både mandag og onsdag. Det
endte med de vanlige 20 borde onsdag og 16 ½ bord mandag. Heldigvis var der en af vore egne og
en udefra, der dækkede den sidste plads om mandagen i det meste af efteråret, og i foråret fik vi
aktiveret 2 af vore passive medlemmer. Der har således været 17 borde mandag, 20 borde onsdag og
5 borde torsdag. Alt i alt 1-2 borde mindre end sidste år.
Vi havde håbet på at kunne blive lidt flere i foråret, når begynderundervisningen ved Hanne var
ovre, men det blev kun til 2 nye medlemmer herfra. Da der samtidig var et par stykker, der ønskede
at stoppe, forblev spillerantallet uændret.
Der har også været undervisning for de ”let øvede” medlemmer – onsdag før spillestart ved Hanne
og onsdag aften ved Keld. Begge steder har der været trofast fremmøde, men der er plads til flere.
Turneringsmæssigt har alt været ved det gamle onsdag og torsdag med henholdsvis 2 og 4
parturneringer i løbet af året. Mandag har der, i henhold til Generalforsamlingens beslutning sidste
år, ikke været spillet holdturnering, men udelukkende parturnering – 4 stk. + en
kvalifikationsturnering ved sæsonstart.
De åbne turneringer har været lidt op og lidt ned. Som et forsøg prøvede vi at arrangere
Sommerbridge i regi af både Mandagsklubben og Seniorbridge Onsdag (skiftevis). Sidstnævnte
måtte dog hurtigt opgives igen, da der kun kunne samles 2 borde. Hobro Open i efteråret havde en
lille fremgang på 2 par til i alt 30 par, mens Seniorturneringen i foråret havde en tilbagegang på 12
par til i alt 24 par. Derudover blev der afholdt en kvalifikationspulje i Distriktets Mix Par turnering
for klubberne i Himmerland med 10 par.
Medlemstallet er gået lidt tilbage i det forløbne år, men det skyldes hovedsageligt fraflytninger og
udmeldelser af mere eller mindre passive medlemmer. På landsplan er medlemstallet i stilstand i
øjeblikket, dog med en tendens til en lille nedgang. Det er derfor vigtigt for alle klubber, at
tilgangen vedligeholdes. Den samlede medlemsskare bliver i øjeblikket ikke yngre – de negative vil
sige at gennemsnitsalderen stiger med 1 år for hvert år der går. Helt så slemt er det nok ikke, men vi
må erkende, at der hvert år vil være en vis ”naturlig afgang”. Det er derfor vigtigt, at vi alle

fortæller enhver, der gider lytte, om bridgens lyksaligheder og opfordrer dem til at komme til
undervisning og dermed få adgang til en af verdens bedste fritidsbeskæftigelser, der er med til at
holde os yngre, end vi ser ud til.
Til slut vil vi bede jer være opmærksomme på, at det ikke kun er de titelindehavende medlemmer af
bestyrelsen, der står for arbejdet – der er også alle de ”praktiske grise”, som et tidligere
bestyrelsesmedlem døbte dem; dvs. dem der stiller op og rydder på plads igen og vore kortlæggere.
Endelig skal der lyde en tak til dem der ikke er til stede (endnu), nemlig substitutterne – uden dem
gik det slet ikke. Vi har været oppe på over 25 % substitutter på en spilledag i år ! Husk at være
gode ved dem.
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